
SERMÃO PELA FESTA DOS SANTOS MÁRTIRES DEMÉTRIO E NESTOR (26 e 27 de Outubro) – 
27/10/2019 

 No vigésimo-sétimo dia de outubro, a Igreja honra a memória do Mártir São Nestor, 
cuja vida e martírio estão diretamente ligados ao glorioso Mártir São Demétrio de Tessalônica. 
É por essa razão que a vida e testemunho desses famosos santos é examinada conjuntamente. 

No começo do quarto século (300), os Imperadores Romanos, pagãos, seguiram sua cruel, já 
tricentenária, perseguição de Cristãos. Em meio a este período difícil, viveu São Nestor, que 
celebramos hoje; e São Demétrio, que celebramos ontem. 

 São Demétrio nasceu e cresceu em Tessalônica. Seus pais pertenciam à elite social, e 
providenciararam para que seu filho recebesse a melhor educação. A educação, acompanhada 
de excepcionais dons físicos e espirituais dados por Deus, o notabilizaram na sociedade, tanto 
que sua reputação chegou aos ouvidos do próprio Imperador, Maximiano Galerius. 
Reconhecendo os dons de Demétrio, o Imperador fez dele general de um exército e 
governador de uma região. 

São Demétrio não falhou como um Cristão, apesar de sua posição, pregando e ensinando com 
zelo missionário. Ele foi luz para os idólatras tessalonicenses, levando-os a Cristo e Sua 
verdade. Quando o Imperador soube disso, ordenou que São Demétrio fosse levado diante 
dele. Então o Santo, corajosamente, confessou sua fé em Cristo. Como resultado, ele foi 
aprisionado em um antigo banheiro público próximo à arena. Lá foi muito torturado e sofreu 
grande dificuldade. 

Em 305 d.C., os senhores da cidade organizaram batalhas e duelos nas arenas de Tessalônica. 
Durante uma dessas lutas, o grande gladiador Lineu (Lyaeneus) apareceu no meio da arena, 
escarnecendo em alta voz dos Cristãos: “Quem ousar, que venha e lute comigo! Vamos ver se 
o seu Deus vai salvar a ti, que acreditas ser Ele mais poderoso que os nossos!”. Empunhando 
sua espada, permaneceu invicto. Dentre os presentes na arena estava um jovem Cristão 
chamado Nestor, que era aluno de São Demétrio. Perturbou-se muito ao ouvir aquele escárnio 
contra o verdadeiro Deus. Querendo mostrar à multidão o poder do Deus Cristão, ele foi à 
prisão onde estava São Demétrio, pedir suas orações e sua bênção para enfrentar Lineu. Isso 
feito, entrou na arena e desafiou Lineu. Clamando: “Deus de Demétrio, ajuda-me!”, derrotou e 
matou o gladiador. Isso enfurceu sobremaneira o Imperador Maximiano, que deu ordens para 
que executassem São Nestor e São Demétrio. Os soldados decapitaram São Nestor na arena, e 
então foram à prisão, onde mataram São Demétrio usando lanças. 

Naturalmente, esses impressionantes acontecimentos fortaleceram a fé dos Cristãos e 
confundiram os pagãos, que começaram a ver os Cristãos de modo diferente. Posteriormente, 
o sepulcro de São Demétrio – onde foi ele martirizado -  vertia mirra. Muitas pessoas correram 
para obter essa mirra, com a qual foram operados muitos milagres. 

Irmãos e irmãs, nós, como Cristãos, não enfrentamos o mesmo nível de perseguição que esses 
hoje mencionados Santos Mártires suportaram, embora ainda existam países que perseguem 
os Cristãos. Nossos próprios desafios são diferentes. Como os enfrentamos? 

São Demétrio era um alto oficial em constante risco de prisão, e mesmo assim ele ensinou os 
jovens sobre o Cristo. Ele inspirou-os com fé forte, coragem, e até com o espírito de sacrifício 
pelo amor de Cristo. Nós temos essa mesma coragem, ou somos medrosos? Tememos que 
sejamos vistos como “retrógrados”? São Nestor se recusou a permitir Lineu de zombar e 



blasfemar contra o Cristo. Como respondemos nós quando ouvimos semelhante desdém 
calunioso dirigido ao Cristo e Sua Igreja? Quando o Santo decidiu enfrentar Lineu, ele não 
confiou em suas forças, mas no poder do Cristo. Ele primeiro apressou-se a implorar a 
intercessão de São Demétrio junto a Deus, e recebeu a bênção para sair vitorioso em sua 
batalha. Quando ele enfim entrou em confronto com o gladiador, ele buscou a ajuda do 
verdadeiro Deus, em quem São Demétrio, seu professor, cria. Então, naturalmente ele não 
creditou sua vitória a si, mas a Deus e São Demétrio, que intercedeu por ele e o fortaleceu. 
Agradecemos nós a Deus e àqueles que nos ajudam? Ou nós egoisticamente reivindicamos 
toda glória para nós, nos gabando e fanfarroneando? 

Meus irmãos e irmãs, que o Senhor, pela intercessão dos Santos Demétrio e Nestor, e de todos 
os Santos, aumente a fé, o arrojo e o amor pelo Cristo em nossas almas. Que recebamos 
muitas vitórias espirituais na nossa luta contra os inimigos, visíveis e invisíveis, do Cristo. 
Amém. 


